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 بطاقات الدعوة لألفراح
 دراسة لغوية 

 إبراهيم رجب بخيت. د
  كلية اآلداب-قسم اللغة العربية 
  فلسطين –  غزة–الجامعة اإلسالمية 

يعد هذا البحث أنموذجاً جديداً، يمكن تصنيفه من أبحاث علم اللغة االجتماعي ، فهو بحث : ملخص
 .تمع الفلسطيني دراسة وصفية تحليلية ميداني يدرس نصوص بطاقات الدعوة لألفراح في المج

جعلت المبحث األول للدراسة الوصفية ، حيث رصدت فيه عناصر بطاقات الدعوة في سبعة عشر    
 .عنصراً 

قواعد اللغة العربية من حيـث      ص في المبحث الثاني بما يتناسب و      ثم قمت بتحليل هذه النصو       
ن الحسن وبيان األخطاء الواردة فـي هـذه    التركيب والبنية والمعجم ، والغرض من ذلك استحسا       

 .النصوص وعالجها وتصويبها ؛ لنخرج ببطاقة تخلو من األخطاء
Wedding Invitation Cards  

Linguistic Study 
Abstract: This is a new type of research model, which can be classified as a 
sociolinguistic research. It's an analytical descriptive field  research which 
aims at studying  the texts of wedding invitation cards in the Palestinian 
society. 
   The first chapter consists of the  descriptive study where I listed seventeen 
elements of invitation cards. 
 Then I analyzed these texts in the second chapter in accordance with the rules 
of the Arabic language  for approving the good and showing and correcting 
the mistakes made in these texts, so as to come out with  a perfect card. 

 المقدمة
 وتدوينها عن أصحابها فلم يألوا جهـداً فـي          اللغة أيما اجتهاد في رواية اللغة     اجتهد علماء        

 تفانياً في التثبت بأنفسهم عمن يروون       نصب نالهم أو مخمصة ألمت بهم     ب ولم يبالوا   ،  االرتحال  
 بـل وصـلوا   فسمعوا منهم في مراعيهم وأسواقهم ونواديهم وتجمعاتهم ،  ، من العرب واألعراب  

 .الجبالإليهم في أوديتهم وعلى قمم 

  )1(.من بوادي نجد والحجاز وتهامة : من أين أخذت علمك ؟ فقال : هذا الكسائى يسأل الخليل 
نمل ونحن نقرأ عشرات الروايات التي تثبت لنا أن العربيـة             ال  "سيبويه" وإذا تصفحنا كتاب      

 المصونة ألسنتهم عن اللحن ، بعراقتهم في العروبةعدونت بالمشافهة والرواية عن العرب المقطو
 : مثلوالخطأ، 

http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/
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  )2(....) زعم يونس أن ناساً من العرب يقولون(
 )     3(... ) .سمعنا العرب الفصحاء يقولون( 
 )    4(.... ) .معنا بعض العرب الموثوق بهمس( 
 ) 5(.... ) صح الناسأعرابي من أفه هكذا أنشدنا( 
واختلط أهـل الباديـة     ،  الذين أفنوا حياتهم في خدمة العربية         أولئك نا الشقة عن  ولما بعدت ب    

وأصـبح العـالم     ، شعواء على لغة القرآن الكريم       حربوشنت  ، بالحاضرة ، والعجم بالعرب     
لناس ابتعد ا، كالقرية الصغيرة بفضل الفضائيات ووسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية          

وانتشر اللحن في لغتنا العربية من جراء مواكبـة الحضـارة            ،فتسرب الوهن عن سليم فطرتهم    
 أو لحن اعترى هذه اللغـة    حال إلى عدم التحرز من ضعف لمحناه      حتى وصل بنا ال    ،ورطانتها  

 .الجميلة 
 ال إلى البوادي والمراعي واألخبية لنأخذ عمن        –لذا أصبح لزاماً علينا أن نشد عصا الترحال           

  بل نزور المصانع والمتاجر وننزل إلى األسواق والمزارع والجامعة والمدرسـة   – عربيتهبنثق  
 ؛...التلفاز والفضـائيات   المذياع ونرى    ونسمع، ونطالع الجريدة والصحيفة والمجلة     والشارع ،   

 .لنكتشف اللحون واألخطاء ونعالجها
دراسة وصفية تحليليـة    هو يقوم على    فاللغة ،    قضايا   قضية من فالبحث الذي نحن بصدده يعالج      

 .  في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة) بطاقات الدعوة إلى األفراح ( لنصوص
، فقد شرع لنا اإلسالم إشهار الزواج وإعالنه تقديراً لهذه المناسبة وابتهاجاً بفرحـة العـرس                  

 .وإظهاراً للفرحة بما أحل اهللا للمؤمن من الطيبات 
ين العائلتين على الصداق االتفاق بالبحث عن العروس والنظر إليها ف بالزواج بمراحل تبدأ يمرو  

 .الفرح والحفل و زمانه والمدعوين له ومراسيم
 ) . العرسىبطاقة الدعوة إل(بين هذه المراسيم التي أصبحت تقليداً متبعاً من و

كال أنيقة وألوان التي تتميز بأش،  أشهرها البطاقة المعروفة  ة عدوالدعوة إلى العرس تتخذ أشكاالً
 .زاهية وكلمات تعبر عن الفرحة 

أو ، وبعضهم يبتكر طرقاً أخرى فيوزع على المدعوين كتيباً مفيداً طبعت على غالفه الـدعوة       
 .شريط  كاسيت أو أسطوانة ضمنت بعض أناشيد األفراح

  .اف أو حفل الزفتم الدعوة  لحضور حفل الزواج  الذي به تنصالوموضوع هذه الدراسة هو 
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 A4  بطاقة عبارة عن ورق ثمانينو، ح بطاقة فر وأربعين أربعمائة وخمساًجمعت لهذا العمل   
 كل بطاقة تجمع بين عروسين يـدعوان        مختلفة النصوص، ،  كثيرة األشكال ، هى عينة الدراسة  

 . عقد قرانهما في مكان ما وزمن مالحضور حفل زفافهما أو
 :اشتملت الدراسة على مبحثينف   
 .عناصر بطاقة الدعوة  :لمبحث األولا

 .دراسة تحليلية لنصوص البطاقات: المبحث الثاني
 رموز البحث

ترمز إلى اسم )  --: ( بدالً من أسماء األعالماتعالموردت في األشعار أود التنبيه إلى أنه قد   
 .ترمز إلى اسم العائلة)  (++،  ترمز إلى اسم العروس)  (**العريس، 

 ، المحترم....../م ، كالمتداول في الخطابات السيدبين اللقب والعل) (/لشرطة المائلة كما وردت ا 
وال أريد بهـا    عامة ، يعني خاصة أو عامة ،        / دعوة خاصة   : ، مثال   ) أو(وقد تحمل معنى    

 ) . ، ( الفاصلة 
 المبحث األول

 عناصر بطاقة الدعوة
، سأقوم بوصفها كمـا وردت فـي   صراً   عشر عن  بعة س تشتمل نصوص بطاقات الدعوة على       

 :هي، والعناصر تغيير أوالبطاقات دون زيادة أو نقصان 
 البسملة: العنصر األول 

     الرحمن الرحيمبسم اهللا
   القرآنية اآليات:العنصر الثاني 

إن في  /  ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم  مودة ورحمة " 
  21 الروم "  آليات لقوم يتفكرونذلك

                                            13الحجرات    " لتعارفواالناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائلأيها  ي "
 54الفرقان  "وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً " 
    74الفرقان " ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً والذين يقولون  "

                                                     صدق اهللا العظيم    
 األحاديث النبوية : العنصر الثالث

 )6( "  فاظفر بذات الدين تربت يداك" :يقول عليه الصالة والسالم
 )7 ("عها الزوجة الصالحة  متاوخير، الدنيا متاع " : الصالة والسالميقول عليه 



 إبراهيم بخيت. د

 274

فإني مباٍه بكم األمم يـوم  ، تناكحوا تناسلوا تكثروا    "  -:صلى اهللا عليه وسلم      -قال رسول اهللا    
 )8 ("القيامة 

وأعظم الناس ،  على المرأة زوجها  حقاً الناس أعظم"  -: صلى اهللا عليه وسلم    -رسول اهللا   قال  
 )9( "على الرجل أمه  قاًح

 صدق رسول اهللا
 دعاء للعروسين ال: العنصر الرابع 

وبطاعتك / غنهما بحاللك عن حرامك وأ/ جمع بينهما في خير ا واللهم بارك لهما وبارك عليهم
 )10(وهب لهما الذرية الصالحة / عن معصيتك ، وبفضلك عمن سواك 

 .وادفع عنهما شر الحساد ، نهما يارب بارك لهما وبارك عليهما واجمع خيراً بي
 .بارك اهللا لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير
 .اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير

 اللهم آمين
 )للمسيحيين ( لهما بالمجد والكرامة كل... يفرقه إنسان  ما جمعه اهللا ال
 )11(  األهازيج /الشعر: العنصر الخامس

 (***)مع ) ---(مست قلوب أحبتي تشدو الهنا        يا فرحنا بهناك  ه           
  ل الدناـد الحب في كوورر السعادة عالياً        وانثـر ـلق أبا طيـح            

****** 
 طفى فيما أتىـاع المصـفماله       غير اتب؛ من كان يرغب في الحياة 

 فذاك إذا اتبعت هو الهدى صحت         التين نـاب اهللا والسـفاتبع كت
****** 

  والسنا وضاءفي القلب ورداًـته         جـبة والحنان نسـكل المح
 باءـم نجـن براعـهم         ومن البنيـ زواجاهـيارب بارك بالرف

 *)*(*ده ـ سع)---(ذا ـه    صلوا على الهادي البشير فإنما      
 عمر غراب. أ                                                       

****** 
  صوت النداءعاًـوسام تاء            ـوب األشـ قلجامعاً يا

 اءـر النسـخي )**(و   )          --( نـر بيـاجمع الخي
 ءار الجزـواجزهم خي         يك طريقهم     نبواجعل سنة 
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****** 
 ين هناءـ واجعل لكل العالمـنا         ي فرحـنا يارب فـ لبارك

 يرك لألنام وفاءـ        وامدد بخوابسط جناح الخير فوق زواجنا 
****** 

 حابـمع األصـقت وتجـوتأل ـرها     اح عبيـكم وفـاليـطابت لي
 ابـران واألحبـانق القمـفتع لدجى     بدر اإلىشمس الضحى زفت 

****** 
 د مسرتيـبشر أحبائي وأهل مودتي         وكل قريب يري

 أحبتي أفراحي بوجود ولذيذ    نا قد أقبلت أوقاتها      أفراح
****** 

  في بساتين الحياةعريساً)-- (  رى    ـ كم تمنى أن يلقلبيأن 
 غنوا له أحلى وأبهى األغنيات  صحبه      أهله يا مرحى لكم يا

****** 
 وتيـدع إجابة مقصديوغاية       سروري من الدنيا اجتماع أحبتي

 مسرتي وتحلو فرحتيلتزداد  ؛ ـوا      جودوا وشرفحبةاألأال أيها 
****** 

 لتيـهيا إلى فرحي فأنتم مق    فرحة زانت قلوب أحبتي      يا
 قد روته محبتي  أهديك ورداً  )       --(الفرح تشـدو (**) 

  منى الرنتيسي:الشاعرة                                                 
****** 

 أهمس من قلبي لتشاركوني سعادتيو ـي    ائي أزف فرحتـم أحبكـإلي
 وفرحتيتي ـرمز محب )** (اآلنسة مع رفيقة دربي التي هي حبيبتي   

****** 
 ه حبيبتيـفاعلموا أنه وج؛  إذا طلع البدر في تمام الكمال            

 اه حبيبتيـفاعلموا أنها شف؛   راء          ـوإذا ابتسمت  وردة حم
 وا أنها حبيبتيـفاعلم؛   امرأة          اؤكم لجمال ـوإذا سجدت نس 

****** 
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 راحيـجاء ورغم ـم العنـ رغ       راحي     ـ أف معلناًظل أشدوسأ
  ونبض كفاحيصوتيوا سكت لن ي            يـحربتلن يقتلوا أملى وال 

 م صباحيد الظالـم من بعـ سيع           معيربعنا غنوا  نا ياـأهل يا
****** 

 وغردي            فوق الجباه المؤمنات زغرديهيا طيور الشوق هيا 
 نة أحمدـذورها تروى بسـفج  اح عبيرها          ـأفراحنا طابت وف

****** 
 ي  محفوفة بالعطر والورد الند       تحيتي إليك ي عرسحاضراً يا

 نام محمدير األـ على خصل          محبتيعند الدخول إذا أردت 
****** 

 اد العفاف من العبادر لمن أ   سكناً سبحان من حلل الزواج بشرعه    
 وركم تزداد أفراح الفؤادـبحض      فرحة ربيعها     )**(ـ واليوم ل

 رف وتعميق المحبة والودادـ ش لنا وحضوركم       ـفبكم يبارك حف
****** 

  القلب وداناألـكم موب            وردااألرضلكم فرشنا 
 ا وسعدانا فرحـ  ولحفل          اـفحضوركم للنفس أنس

****** 
 وم سعيدـقت األماني واليـوتحق     اً   تهجببكم فخراً ومفالمجد يخطو 

****** 
 ديـشـ ان)+++( راح آلـ وألفطيور الحب طيري وغردي        يا

 ؤددـلساء واـهامة والعطـوالشـة         رمز الكرام )--(فعريسنا 
  سنة أحمدعلىزوجة  )**(ـ ب         رحاًــف نا ــساء عرـأض

****** 
  وسمح لقطار الحب بالعبور       ورـالنر ـالم وظهـزال الظ
 فمن القلب ندعوكم للحضور    وبعثروا الزهور    األنوارأشعلوا 

 ل البحورـبادل مثـحب  متـب       قلـن الـم مـوا لهـوادع
****** 
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 ورـثـنـماه ـبـوق الجـؤ فـؤلـل      
 وتزينت السماء بها وغردت الطيور                                     

  قصوراًالورودأحبائي نبنى من  هيا يا                   
 بأفراحنا هلت نسائم وعبير الزهورف                                     

****** 
 دورــدر البـصي لبـفرحاً وارق        يئاء تاللمـأيا ثريات في الس

 ورـالوق) ***(ديل ـاء بقنـ تض  يا زينة الفتيان وشمعة       )---(
 بعرس يشرح في القلوب الصدور   اؤنا      ـت سمـد ازدانـا وقـه
 !دنا الحضورـنا وكم يسعـلفرح  ـكم        كم قدومـي منـم نحيـك

****** 
     وعلى رحاب الود عمر دارهاسبحان من جمع القلوب بفضله  

 لة قد أشرقت أنوارهاـفي لي ـكم      اء وزاده تشريفـطاب اللق
****** 

 ؟الخبر  ما:     فهزني شدوها فقلتةـ شاديرأيت الطيور على األغصان
 رـها حضـمن لي م وحـ فق   كم نزلت  األفراح في أرض هي :فقالت

****** 
 د ظهراـد قـالعه بالسعـم طـونج    دراًـمبت )+++(رور بدارـل السـح

 راـثر الزهـاني تنـانه بالتهـأغص        تـ فانعطفاألرضل كلل وجه ـوالف  
 راـأث رىـت يه الـ علوٍدـل عـبك     حت   دها صوالطير من فرحها في دوح   
 راـ به السم كي يحلو؛على العروسين      داًـنا أبـدام اله: دحها ـصتقول في   

****** 
 رـ فيك نفسي والبشأباهى حتى    منى     ليرجوت ربي أن تكوني 

 قد حقق اهللا األماني والمنــي       ونلت كنزاً قـد حوى كل الدرر
****** 

 وتبدو مسرتي على الوجه أكمل تزيد الليلة فرحتي بحضوركم       
****** 

 بيلك سالكاً           من سنة المختار خير سـقد أكملت دين) --( يا
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 لـ إن العفاف تاج كل  جمي    حسناء ذات عفة       )**( ـفاهنأ ب
****** 

 ر سبيلـقد أكملت دينك سالكاً    من سنة المختار خي) --(بشراك يا 
****** 

 أنجاليعاد الزمان ببسمة        وألبست ثوب الفرح قد اليوم 
 ودكم دارىـوا بوجـي        وتزينـوا فرح لتكمل؛فدعـوتكم

 عالي لمكانكم ناسـنفوفي    نا       ت جلستلوـ تحدونكم الفب
 الغاليه يلثـ لكم بمردهـ لن         وانيإخرح ـلكم بالف عقبا

****** 
  (**)حريـيست) --(وإلى  بة       ـحبي لكل حبيـب في الحياة

 وكما يتوق إلى الشفاء عليل         رارة ـيا بكم حـلقـقد تاق ل
  جميلوالرداء والخلق عال        شريفة   صولواألم فالدين أقو

 لـ زينتها اإلنجاب والتدلي         دة ـدة وسعيـيوإلى حياة رغ
****** 

 فتـزينـت أيامـي(++) و )       --(وا لعرس مرحى بمن جاء
 غـامـجـاء باألن(+++) مـشـرق        و ) ---( نـور آلل 

  مع أهـلها بسالمهـوعروس   له     ـس وأهـرب بارك للعري يا
 سهيل أبو زهير: أ  . الشاعر                                           

****** 
 العاقبة عندكم وجميلكم على الجبين   اـنـيـئـن مهنـ بالقادميمرحباً يا

 كرينية دعوتنا لكم شاـبـفنحن لتل   ن نكيد الحاسديوبالصالة على محمٍد
****** 

 ناـ اعذرينا           ما تزوجنا إال تطبيقاً لسنة نبيعذراً فلسطين ياقدس
 ناـالً يملؤون األرض عدالً ودي           عسى أن يكون من نسلنا رجا

 وليكونوا شوكتنا في حلق أعادينا          ياً ـق عالـوا راية الحـليرفع
 ناـخلقاً وديير عروسين ـيوم خـ          فألف مبروك أحبائي هما ال

****** 
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 ناـالل أياديـألغادت بـد قيـ فق   أهالينا       ذراًـطين عـ فلسعذراً
 ينامآق من صلبنا جيل يحقق سيأتي    هادينا       ةـزواج سنـبإشهار ال

****** 
  بالتغريد ألحاناير يشدووالط   راح ألوانا     ـألفاالقلوب فاضت ب

 اناـان وهنرسـد العـسعوأ         وافاناضوركم وموكب العز بح 
****** 

 زدانـ تزةـ حفل زفاف له ع  لت        ـد هـوم قـا اليـأفراح لن
 ر عنوانـباب خيـلشل )--(     نا      ـتـر ابنـعروس الخي)**(
 تشريفهم وهم منا أهل وإخوان    وف يسعدنا        ـنا سـدعو أحبابن

****** 
  يهنينا كٌلرىـا نبة فـقـيـت أمانينا          حقتهلل البشر إذا أمس

 دا بالعرس ميموناـه فغـ فاكتملت           أفراحاألحبابزفه  )--(
  وأهلينااً بكم ضيف وسهالً أهالً          بمقدمكم الفرح إشراقاًويزدهي

****** 
 يناـت مآقـفشوقا إليكم وال ج جوارحنا       لتـم وبنا فما ابتـبنت

 قضي علينا األسى لوال تأسينايـرنا      كم ضمائـاجيـتكاد حين تن
 ناـأمانينكم ـصرفت عـوال انكم      ـ من أهواؤنا بدالًتبواهللا ماطل
 ناـيـيـ كان يح الصبا بلغ تحيتنا من لو      على البعد حياًمويا نسي

****** 
 نا والشر يخطيناـفي ليلة من ليالي العمر نحسبها       الخير يجمع

 ا       وطائر السعد غنى في روابينتزداد فرحتنا ) --(في بيت آل
 ناـ بمن جاء يهني وسهالًشرف الحفل إال من يقدرنا         أهالً ما

****** 
 ناـ بالقادمين بكم زانت ليالي         رقت لكم كل القلوب فمرحباً

 اأغلى أهالين يداكم ياكم           سلمت ـبانت محاسن )--( آليا
  تالقيناسعد أقبل قد أثمر  يا         واليوم ندعوكم لفرح زفافنا  

****** 
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 ناـله في الدنيا أمانيـق الـحقوقد     ـمت صفا لنا الدهر واأليام قد بس
 اناـس هنـ من باألمئـنهن غداًو      لفاًـبى لكم سـدنا بكم والعقـسع

 رمز سعادتنا )--(على عروستنا     فرحت أسرتنا      )--( بحفل زفاف
****** 

 يناـاء يهنـئ من جـداً نهنـ غـوم والعقبى لكم سلفاً          اليسعدنا
****** 

 نشر أريج الزهر في ديار أهالينا واقطف أزهار روابينا    واهر غنِِِد يا
 م بتالقينايادر يبشر األـوسعى البا    نغنت بالبل الروض بحروف منسب

 رةـ باألفراح عام)+++(دامت ديار
  زانت لياليناقد )(*و) -(وبالعروسين

****** 
 ا يهنوناوءعضهما     والكرام من كل نحو جاوهبا اليوم لب )(**و)--(إن

 همايبان اجتمعا على درب قلبـحبوم خطوبتهما    ـان فرحان بيـعريس
 بيوتنابت  ففرحة حل

****** 
 فرحتنا وعلى هدي محمد نشهر        وتنا        ـدأ دعـه نبـبسم الل

 راح تضيء ليلتناـد بهجتنا                 وشموع األفوليالي الفرح تزي
****** 
 ناـجتـزيد بهـرح تـ الفيـوليالبسـم الـلـه نبــدأ دعـوتـنا         

 لتناـ تضاء ليراحـاألفوع ـوبشم    هر فرحتنا     ـ محمد نشوعلى هدي
 ز سعادتناـرم )--( على عروستنا   رتنا       ـفرحت أس )-- (افـبزف
 تناـل بهجـ تط..../..../....في       نا     ـق غايتـتحق )...(يوم اءمس
 دناـون موعـ يك.....في الساعة       نا     ـبـظار حبايـن في انتـونح

 لتناـحفام ـستق ..... ةـفي صال       تنا    ـد فرحـم تزيـوركـوبحض
 ستجابوا لدعوتنالكل حبيب وحبيبة ا         تنا  ـوعلى شذا األزهار نبعث تحي

****** 
 هي لحظة الحب الذي يغزو السكون      تكون     هي ليلة في العمر أجمل ما
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 وأحبتي أهليلكل      ها أقدم دعوتي     في
****** 

 جاً           أهالً وسهالً به في بيته الثانيـأهالً بضيٍف أتانا باسماً به
 عطراً على أهٍل وخالنوحل   أهالً بزهر خطا في الدار زينها        
****** 

 كم أنتم ذووهـم أحبابنا في بيتـأهالً بك       يا مرحباً بضيوفنا فالبيت قد شرفتموه
 دوهاحفظ بفضلك بيتهم فعلى التقى شي و     بارك لهم رباه فيمن زوجوها و زوجوه

****** 
 جمعية الخير عنوان العفاف غدت      تبني وترفع في الدنيا مباديها

****** 
 من الشعر هي مجموع ما تناثر على صفحات الدعوات ، لكنها خالية             اًتبيين  ثالثمائة و  قرابة   

وثالثة أخرى    ، من العزو إال من ثالثة أبيات معزوة لألستاذ عمر غراب في التهنئة البنه محمد             
 .د أقاربهاأح تهنئ بهما ي منى الرنتيسعرةابيتين للشو ، يهنئ بها نفسه   زهيرللشاعر سهيل أبو
 مقدمات روائية: العنصر السادس 

ألف ليلة أخذ شهريار مجلسه وأقبلت عليه شهرزاد تروي له أنه بلغني أيها الملك              في ليلة من     -
وحملهـا علـى حصـانه      … قرر الزواج من األميرة     . …األمير/ السعيد ذو الرأي الرشيد أن      

 ……ا فرماناً بدعوة سيادتكم لأصدر… والحاج…الذهبي ، وحين علم كل من السيد/ األبيض
… موالي : وبدأت شهرزاد تقص على ملك البالد قصة حفل زفاف أحب العباد فهمست تقول     -

على إقامة األفراح والليالي المالح من المساء حتى الصباح وبناء عليه           ...و... فاجتمع السيدان   
 .…واألميرة ، . …ميرليعلن عن حفل زفاف األ؛ صدر الفرمان بأن يطوف المنادي بالبالد 

 على شاطئ األحالم رست سفينة األحبة بعد أن كتب اهللا لهم اللقاء على أرض الواقع ليتوجوا                 -
لقاءهم بأروع خاتمة قصة حب عرفها الزمن فنادتكم قلوبهم التي ترتجف فرحاً لتتوجوا حفلهـم               

 .            ا على سنة اهللا ورسوله ليكون بداية لحياتهما معاً وليعلنا زواجهم… بتشريفكم وقد اختارا يوم 
ندعوكم أهلنا وأحبتنا رغم جراح  ؛ ... لتبقى الحياة على هذا الكوكب جيالً يسلم األمانة لمن يليه-

رغم أنف ... ولحتمية استمرار الحياة أن ندوس سوياً على األلم ونحيا لألمل وبه ... وآالم شعبنا 
 مجـال لليـأس فـي نفـوس تسـعى           بأغالل األمل فـال   ونكبل األحزان   ...من أراد لنا الفناء     

  …للبقاء...للبناء
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 عنوان البطاقة :العنصر السابع
 دعوة حفل زفاف
 دعوة حفل خطوبة

 ------أفراح آل
 ------و آل ،  -------أفراح آل 

  اإلسالمية------أفراح آل 
 أفراح من قلب الحصار

 فرمان عالي
 عامة/ دعوة خاصة 

 --- حفل الزفاف الجماعي
تهتم بالطرف األول والالفت لألمر أن هذه الكثرة ، ...) أفراح آل (حمل عنوان أكثر البطاقات ت  
 ألن األفـراح   ، وهو أمر فيـه نظـر ؛      )ئلة العروس    عا (دون الطرف الثاني    ) عائلة العريس (

 ... ) .وآل ...أفراح آل : ( للطرفين كليهما ، وللخروج من ذلك كتب بعضهم 
 لحفلالداعون إلى ا:  امنالث العنصر

ناتهن في بعض الظروف والمناسبات ،  تدعو النساء قريوقد والدا العروسين ،  ـ غالباًـ وهم   
 تكون الداعيـة  رجالً وامرأة ، ومن النادر أيضاً أن        يكون الطرفان الداعيان    من النادر أن    لكن  و

 . للمناسبة دون شريكامرأة  دعت
  الرجال: أوالً

أبنـاء  /   وأنجاله/ وأوالده   /الحاج وحرمه / الحاج  / وأنجاله  / وأوالده  / د وحرمه   السي/  السيد
األستاذ /  الشيخ /األستاذ  ) / م  ( المهندس  ) / د  (  الدكتور   /ابن عمهم /والد  العريسين    / الشهيد  
 ---معالي وزيـر  / األخوان   / األخ/ العميد  / المستشار  / المحامي  / المختار  / العقيد  / الشيخ

 / لشهيد العميدا/
 اسم الطرف األول                اسم الطرف الثاني

  ).... أبو( اللقب  )               ....  أبو(اللقب
 النساء: ثانياً

/ عقيلة السيد  /حرم المستشار  /حرم العقيد / حرم الشهيد / حرم السيد / حرم الحاج / السيدة
/               والدة العروستين/  كريمات المرحوم/ أرملة المرحوم وأوالده/ أرملة المرحوم 
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                                                                                                          اسم الطرف الثانيطرف األول      اسم ال
  /وولديها/ وأوالدها / ونجليها /  وأنجالها / م فالنأ

  األهل والعائلة: ثالثاً
/                                                                                                       ) إن شاء اهللا /  بإذن اهللا(عائلة المرحوم /  أبناء المرحوم 

  /                                أهل العروس/ريس أهل الع
  / عائلة العروس                             / عائلة العريس 

 / )العروسين(عائلة 
  ----  و .... كٌل من
 المؤسسات المجتمعية :رابعاً
/ ....بالتعاون مع أسـرة مسـجد      / الجمعية اإلسالمية / الجمعية اإلسالمية بمحافظات غزة      

 جمعية الفالح الخيرية
   يحفظه اهللاإسماعيل هنية: الوزراء األستاذ تحت رعاية دولة رئيس 

 .../تحت رعاية فضيلة الشيخ المبعد العائد األستاذ 
 مدعوونال: التاسع العنصر 

  .وهم أقارب وأصحاب وأصدقاء أهل العروسين
 تتشرف تتشرفان يتشرفن/  يتشرفون يتشرفانيتشرف 
  بدعوة/ دعوتكن ب/  بدعوتكم
  والعائلة/ حضراتكن / حضراتكم/ حضرتكم / سيادتكن  / سيادتكم

 سيدات أسرتكم الكريمة
  )المناسبة(هيئة الدعوة : العنصر العاشر

 إنه لمن دواعي السرور/  حيث يزهو بوجودكم/  لحضورا 
حفل / رحفل إشها / خطوبة  ل  حف  /عقد قران وحفل زفاف   /عقد زواج  / حفل زفاف /  عقد قران 

 حفل زفـاف  / حفل زفاف الزواج اإلسالمي الجماعي األول من نوعه       / الزفاف الجماعي الثاني  
 )مسيحي(حفل مراسيم إكليل / العوانس وأرامل الشهداء 

  لتناول طعام الغداء بمناسبة حفل زفاف
 لسماع قصة المولد النبوي وحضور عقد قران
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 /الشـقيقين  / شقيقيهم / شقيقهم/ ابنهم/  ابنه / لهانج / جل األولىن /  نجل األول    / نجليه   /نجله  
/ األستاذ/ الدكتور /الصيدالني /لصيدليا/ المحاسب  /المهندس / األمير( ابن عمهم/أخاهم / ولده 
  ) السيد / النقيب

 عريس200
 /و/ على/إلى 

كريمة / الشهيد كريمة /كريمة أخيه/  كريمتهم / كريمتها/ كريمتيه / )ابنته أو أخته( كريمته
/ شقيقته  / أختهم / ابنة شقيقته / ابنتها/ أخية الشهيد/ كريمة الثانية / كريمة الثاني / المرحوم
 / شقيقتهم

 )المحاسبة/  الصيدالنية / الدكتورة / األميرة /األستاذة  / المهندسة / اآلنسة( 
  / ابنتيهما/  ابنتنا

 )العروسين /   األميرين (ولديهما  / أبنائهم
 )العروس( الطرف الثاني اسم               )العريس( الطرف األول اسم           

 الحرف األول من اسمها             )بدون اسم(                
، وتناسب الـربط    يالحظ ربط هذه المناسبة السعيدة بمناسبة دينية وهي المولد النبوي الشريف            

عة الدعوة سماع قصة المولد النبوي وحضـور عقـد    ربيع األول ، لذلك كانت طبي  11بينهما في 
 .القران ، ولم يكن ذلك إال في حالتين 

 الزمان  : حادي عشرالعنصر ال
  تعالى / اهللابإذن/  اهللا وذلك بمشيئة

  ---بعد صالة  / --- تمام الساعة/في
  ---  عصر /---ظهر  / ---من مساء 

  م---/---/---هـ الموافق  ---/---/--بتاريخ  ---يوم 
  هـ---/---/--- م الموافق ---/---/--          بتاريخ 

 . يوم الخميس ليلة الجمعة
 المكان والعنوان: شرعالعنصر الثاني 

/ قاعـة    / .. ديوان آل  /منزل جد العريس     / والد العريس   منزل / والد العريس   بيت / في صالة 
 /ساحة /ميدان  /  متنزه/ية جمع / )مقهى(قهوة /  منتجع / نادي /مسجد  /رواق / فندق 

 ---/ كائن في شارعال
       / ...مركز /...أبراج /...محطة /...مسجد ./..وش. ..التقاء ش..../  /مفترق/ مقابل/  قرب
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 الشاطئ /النصيرات  /غزة :  شاطئ بحرعلى
  التهنئة للعروسين:  عشر العنصر الثالث

  /مبروك للعرسان / ك للعروسين مبرو/ ألف مبروك / مبروك / ألف مبارك / مبارك 
 زواج مبارك/ زواج سعيد 

 بالرفاء والبنين/ بالرفاه والبنين 
   تهانينا للعرسان/ تهانينا للعروسين / تهانينا / أجمل التهاني والتبريكات/ أجمل التهاني 

  )26النور (   "الطيبون للطيباتالطيبات للطيبين و"  /  "الطيبون للطيبات" 
 ) 113النساء  " ( اهللا عليك عظيماًوكان فضل" 
  congratulations 

   والحضور للمدعوين والمجامالتدعاءال:  عشرالرابعالعنصر
 المناسبات السعيدة/ المسرات / دياركن عامرة باألفراح / دامت دياركم 
  .بالمسرات / لديكم/لكن /عامرة باألفراح والعاقبة لكم دياركن / دامت دياركم
  .أفراحنا/ تضاء بكم األفراح دمتم  شموعاً
  .محافل لألفراح/ دمتم مشعالً 

  .زاهية زاهرة / بدياركن العامرة/ دامت األفراح بدياركم 
  .دامت األفراح في دياركم ، بارك الرحمن في أعيادكم

 . دامت األفراح حليفة دياركم العامرة
  .لكن بالمسرات /العاقبة لكم 

 زيد أفراحنا بهجة وسروراً ت/يزيد حفلنا رونقاً وبهاء.  
  .كن بالسعادة/عمرت دياركم 

   .إن حضوركم سرور لنا
حضوركم يبهجنا ولتبق  / تكتمل أفراحنا   / يتم الفرح والسرور     /كن تزدهر أفراحنا    / بحضوركم  
  أيامكم سعيدة

   .حضوركم يشرفنا ، ودعم لمسيرة العفاف والفضيلة
  . حضوركم دعم لمسيرة اإلسالم العظيم

 .حضوركم دعماً لمسيرة البناء والخير والعطاء 
  .بكم تستمر مسيرة العطاء

  . دمتم سنداً للدعوة اإلسالمية
  .مع أطيب دعواتنا لكم
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 مالحظات:  عشرالعنصر الخامس
 وهي كثيرة تدور حول مراسيم الحفل

 :/م / جداً / مالحظة هامة / مالحظة
 : ، مكانه وزمانه حفل النساء-1
/ نزل والـد العـريس  م/ صالة / فندق / مكان بقاعة   في نفس ال---الساعة النساء  /  لسيداتا

 ---ديوان آل 
 ---في  ---عة االسيدات الس سهرة

  .سيكون العرس عند أهل العروس عصر يوم األربعاء والخميس في منزل والد العريس
 .صالة الدور األرضي للرجال مع العرسان

 :ونوعه ه حفل الشباب مكانه وزمان-2
 . صالة الدور األول للنساء مع العرائس

  --- عقد القران في مسجد 
 ---الرجال في مسجد 

    في منزل والد العريس---حفل الشباب مساء يوم 
 /أفراحنا إسالمية / حفلة الزفاف إسالمية /  حفل الزفاف إسالمي 

  .أفراحنا اإلسالمية رمز حضارتنا
   .في منزل والد العريس ---الحفل اإلسالمي مساء يوم

 ---  بعد صالة المغرب في ساحة مسجد---الموافق  ---المي يوم حفل الشباب اإلس
  / المطرب/ الفنان  /  اإلسالمية---فرق  / يحيي الحفل فرقة

  ---سهرة الشباب مساء يوم 
 ---الدبكة مساء يوم 

 ---مساء يوم  اليرغول
 ---السامر سيبدأ 

  :الحفلأعمال  جدول -3
 ـ زفـة   تش الهادف العذب ـ المسرح الهادف ـ اإلسك  الكلمة المعبرة ـ النشيد : موعدكم مع 

 .العريس ـ عروض الكشافة والخيالة ـ الدبكة الشعبية ـ العديد من الفقرات الشيقة والممتعة
 : الحناءحفل  -4

  ...صالة  /  في منزل والد العروس---للعروس مساء يوم الحناء / الحناء حفل 
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 : الغداء-5
 --- ظهراً حتى الساعة ---الساعة /طعام الغداء من بعد الظهر

 .غداء الوليمة بعد صالة الجمعة 
 : الزفة-6

  عصراً--- الساعة العرسان / زفة العريس
  --- إلى النادي اإلسالمي ---ن مسجد متنطلق الزفة 

 ---إلى صالة  ---انطالق موكب الزفاف من الساعة 
 : ين عدد المدعو-7

 ---المدعوات / عدد المدعوين 
  .للسيدات فقط/ الدعوة خاصة بالسيدات 

  .الدعوة المرفقة عند الدخول/ إحضار البطاقة / إبراز  الرجاء
  .القاعة محدودة: عفواً  /الدعوة شخصية / الدخول بالبطاقة المرفقة فقط

 : اصطحاب األطفال-8
  .منازلهمجنة األطفال  / الرجاء عدم اصطحاب األطفال

  . األعزاء /نوماً هنيئاً ألطفالكم/ نتمنى 
  .باتاً منعاً/ مطلقاً  /  تمنع اصطحاب األطفال/الصالة / إدارة الفندق/ الرجاء عدم اإلحراج 

 : مراعاة التوقيت -9
  .فروق التوقيت/ الرجاء مراعاة فارق 

  .المواعيد حسب التوقيت الصيفي
 :محظورات -10

  .حتى ال نستبدل فرحنا بعزاء/ في الهواء / خالل الحفل/ لرصاص يرجى عدم إطالق ا
 الرجاء عدم  التصوير بالجوال داخل الصالة

 :ن المواصالت تأمي-11
  ---تتواجد النساء في  / التوجه مباشرة للصالة/  المواصالت مؤمنة ذهاباً وإياباً

 : الصباحية-12
 ال يوجد صباحية/ الصباحية الغية / مساء  ---الصباحية الساعة 

 :والهدايا  التهاني المكان والزمان-13
 /قاعة / منزل العريس   / في منزل والد العريس--- و--- و---تقبل التهاني أيام 
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 --- و ---أيام المباركة 
  .)مسيحي(تقبل التهاني بعد اإلكليل مباشرة 

  .عدم إحضار الهدايا
 : عنوان العريس-14

 --- البريد اإللكتروني ، ---fax ، --وال، ج ---عنوان العريس  ت 
 : احترام نص البطاقة-15

  .الحتوائها على آيات قرآنية؛ يرجى المحافظة على الدعوة 
  .الكارت يحتوي على لفظ الجاللة

  .الرجاء عدم إلقاء الكرت على األرض
 :بالغ -16

  )12 ( أال هل بلغت اللهم فاشهد
 : المطبعة-17

 ---/ مع تحيات مطبعة 
 توقيعات:  عشرالعنصر السادس

 /سـنابل / ريشة /شمعة/ تاج  /  سفينة /حمامة  /ورد/ قلب: صورة  ب اسمي العروسين     تزيين -1
 ..../طفل /  قبة الصخرة)/ دبلة(خاتم  /عروسين/ نجوم

 مستقيم أو متعرج أو متموج: مختلفة ل اشكأرسم اسمي العروسين ب -2
 IN ,SO , RM بأشكال فنية جميلة "باإلنجليزية  "لعروسين ألسماء االتوقيع بالحروف األولى  -3
   /مبعد عائد / أحد شهداء العائلةةصور -4
 مؤسسة/ جمعية شعار  -5

 الخاتمة :العنصر السابع عشر
  . دمتم شموعاً تضاء بكم األفراح:وقالتكتت شهرزاد عن الكالم المباح وهنا س

 .كوكو  كوكو ...ر للجميع مباح وهكذا يا موالي حين تقام األفراح ، فالحضو
 المبحث الثاني

 الدراسة التحليلية
  الصيغ و األبنية

 :عروس عروسة عريس عرسان  -
 .ر  المذكللجمع "رسان ِع" للمؤنث ، و " عروسة " و، للمذكر " عريس " كتبوا 
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 :وتحقيق ذلك كما جاء في المعاجم 
 : للمذكر والمؤنثالعروس 

روس جل والمرأة ، وكل واحد من الزوجين عروس ، يقال رجل ع           نعت يستوي فيه الر   روس  عال
س ، وامرأة عروس في          : روس ، وللمرأة كذلك، ويقال    وعررجل عروس في رجال أعراس وع

  .)13(نسوة عرائس 
 )15( "فأصبح عروساً "  ، وفي الحديث  )14(كاد العروس يكون أميراً : وفي المثل 

البناء واتخاذ العرس وما    فال يسميان عروسين إال أيام      . اآلخروهو اسم لهما عند دخول أحدهما ب      
 . إعراسهما داما في 

 رس ، ال جمع عروس وال جمع عريس مثنى ِع: رسانِع
لمواصلة كل واحد منهما ؛ ألنهما اشتركا في االسم ؛ امرأته ، وهو أيضاً عرسها :وعرس الرجل 

 .ل وقت صاحبه وإلفه إياه ، والمرأة تسمى عرس الرجل في ك
 . رس التي هي المرأة والذي هو الرجل أعراسوجمع الِع

                   : والذكر واألنثى ِعرسان ، قال علقمة يصف ظليماً 
 )16( ميض مركورسين منه البأدحى ِع      الشمس مرتفعى تالفى ، وقرنحت

 .رس لصاحبه منهما ِع ألن كل واحدالذكر واألنثى ؛:أراد بالعرسين  . مثنى"عرسان" فـ 
17( والعرس هي الحبال واحدها عريس (    . 

فعروسون سات وعرائس، وأما جمع المذكر      عرو: عروس والجمع :  بالتاء فالصواب  عروسةأما  
   ) .18( وأعراس، عن األصمعي 

 :     فذكرت أن  ) 19( أما المعاجم الحديثة 
 "محدثة "الزوجة ما دامت في عرسها : العروسة 

 "محدثة " رسان الزوج ما دام في إعراسه ، ويجمع على ِع: لعريس او
وبناء على ذلك يمكن قبول ما ذكرته البطاقات ، وما جاء على ألسنة الناس مـن إطـالق لفـظ         

 .على الزوج " عريس "
 : مبارك ال مبروك-

  " مبروك ألف" و"مبروك "   : كتبوا
و اسـم  ، مبـاِرك  : و اسم الفاعل منه ، البركة وضع فيه : عليه  و و بارك فيه   بارك اهللا الشيء  

برك البعير يبرك   : يقال  ،  أما مبروك فاسم المفعول من برك     ،  ) مفاعل  (مبارك زنة   : المفعول  



 إبراهيم بخيت. د

 290

و الموضع الذي تبـرك فيـه       ، وبرك ألقى بركه باألرض و هو صدره         ،استناخ  : أي   ،بروكاً  
      .) 20(مبرك و يجمع علي مباِرك 

 :حفلة...  احتفال و و حفٌل-
  "...زفاف حفلة لحضور ":  كتبوا

جمع ، : أي ؛ و عنده حفل من الناس ، اجتمعوا و احتشدوا : حفل القوم يحفلون حفالً ، و احتفلوا
 بأجمعهم  ، حفلة: أي ،و جاءوا بحفيلتهم و حفلتهم . الجمع : و الحفل ، وهو في األصل مصدر  

  .المبالغـة : و الحفيل و االحتفـال   ."وأجمعهم ، جميعهم  " ثل  يفيد التوكيد م   وصف )لةعفَ( زنة
 .) 21( مبالغ فيما أخذ فيه من األمور : ورجل ذو حفل و حفلة

  .، المراد بالحفلة هنا االسم ال الوصف) 22(أقام له حفلة استقبال : يقال حديثاً و
  : ِخطبة الخُطبة وال خطوبة-

 ... " خطوبة لحضور: "قالوا 
نهى : و منه حديث رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ، رأة يخطُبها خَطْباً و ِخطبة بالكسر خطب الم

طب و هما خِ  ،  و المرأة مخطوبة    ، و الرجل خطيب    ، ) 23(طبة أخيه   أن يخطب الرجل علي خِ    
   .) 24(. طبهطبها وهي ِخفهو ِخ

 خطبت على: ا الجوهري فقال ق بينهمو فر، الخُطبة فهي اسم للكالم الذي يتكلم به الخطيب أما  
 فلم تـرد فـي     "خطوبة "أما  ،  ) 25(  )بالكسر(  وخطبت المرأة ِخطبة     )بالضم  ( المنبر خُطبة   

 . المعاجم 
 :وجود ال تواجد  -

  ..."في المكان... الساعة التواجد : "  كتبوا
ـ   و:  يجده ، و المصدر      وجد مطلوبه و الضالة و الشيء     : جاء في اللسان     جـداً  دةً وو جـداً وِج

ووجد عليه فـي  . اليسار و السعة و الغنى ) : مثلثة الواو(  جدالوجدان و الوَِ  . ووجوداً ووجداناً   
  ةً وموجدةً وِوجداناً    جداً وجِ الغضب يجد ود.   دت لفـالن    . جداً في الحب ال غير    ووجد به وو توج
هم وال يشـكون مـا   دون سهر ليلو هم ال يتوج، و توجد فالن أمر كذا إذا شكاه      ، أي حزنت له    

  .)26(مسهم من مشقته 
- فاف و زفة ز:  

  " زفافلحضور حفل: "  كتبوا
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و أصله مـن زفيـف      ، سكون  سرعة المشي مع تقارب خطو و     : فُّ زفاً وزفيفاً وزفوفاً     زفَّ يزِ 
وزفافاً اً  فاف زفاً وزِ  ) بالضم   (فها  وزففت العروس وزفَّ العروس يز    . هو ابتداء عدوها    النعامة و 

  .)27(كل ذلك هداها ، و هو الوجه ، وأزففتها  وأزفها وازدفَّها 
 ) . 28(  "  يزف علي بيني و بين إبراهيم صلى اهللا عليه و سلم إلى الجنة ":و في الحديث 
و إن ، إن كسرت الزاي فمعناه يسرع من زفَّ في مشيته و أزف إذا أسـرع      " : قال ابن األثير    
  ) .29(" زففت العروس أزفها إذا أهديتها إلي زوجها فتحت فهو من 

    ) .94الصافات (   "يزفونفأقبلوا إليه " و في التنزيل العزيز 
أي  ،) يزفـون : ( و قرأها األعمش    ، أي يسرعون   )  بفتح الياء    (و الناس يِزفون    : قال الفراء   

  .) 30(بمنزلة المزفوفة على هذه الحال ،  يجيئون على هيئة الزفيف
نقلها من بيت أبويها    :  بمعنى زفاف ، زف العروس زفافاً وزفةً          "زفة"  المعاجم الحديثة    كرتذو

 . )31( إلى بيت زوجها 
 مـرة  اسم فهو "زفاً  "  من المصدر     الذي انفرد بذكره المعجم الوسيط  بدالً        "زفة"  أما المصدر   

              .                              )32() زف(من الفعل 
 : ناء ال الحنة الِح -

 . بالتاء..". الحنة يوم "كتبوا  
حنـأ يحنـئ تحنيئـاً وتحنئـة ، خضـب           : والفعل منها   ، الهمزة فيها أصلية  ، الصواب الحناء 

  .)33(بالحناء
                                                                      .)34(يقال حنأت يديه بالحناء، وهذا حناء حسن الصباغ 

يتخذ . هر أبيض كالعناقيد له ز، وهو في األصل شجر يشبه ورقه وعيدانه ورق الرمان  وعيدانه
 .) 35( خضاب أحمرمن ورقه

  :الصباحية  -
 ... الساعةالصباحية :كتبوا

  "لصباحيةا" ،  ولكنها أقرت في المعاجم الحديثة. لم ترد بهذا اللفظ والمعنى في المعاجم القديمة   
  . وكأنها مصدر صناعي .) 36("محدثة " صبح ليلة الزفاف : 

 .) 37(؟ ال أدري إالم نسب : ، قال ابن سيده " أسنة صباحية "  فذكر "لسان العرب " أما 
 :السامر  -

  ... سيبدأالسامر : كتبوا



 إبراهيم بخيت. د

 292

 يتحـدث مـع     فهو في األصل اسم فاعل للذي     ، القوم الذين يسمرون ليالً     :  أي   مجلس السمر ،  
 . )38(جليسه ليالً 
: " الشريفحديث  الوجاء في    ،    )67المؤمنون( "  مستكبرين به سامراً تهجرون   : "  قال تعالى   

    . ، فالسامر في اآلية والحديث بمعنى مجلس السمر )39( "إذ جاء زوجها من السامر 
  :السهرة  -

 ...الشباب مساء يومسهرة :  كتبوا
 علـى   "السهرة  " الناس في البالد العربية يطلقون      و،  "سهر" المرة للفعل   صدر  اسم مأخوذ من م   

 .) 40 (أو نقوم بعمل فيه متعة، سمر فيه الوقت الذي نقضيه معاً بعد غروب الشمس ون
 :الدبكة  -

 ... مساء يومالدبكة:  كتبوا
الدبكـة  رقصـة      :قال فيه   " المنجد  " ذكرها من الحديثة    لم تذكرها المعاجم القديمة ، في حين        

ض برجله أو بغيرها فأحدث صوتاً غليظاً قرع األر:  أي ،"  عامية " من دبك هامعروفة أخذ اسم
 ) .41( له ارتجاج

  :اليرغول  -
 ...يوم  مساءاليرغول : كتبوا

هما إلى األخرى ، ومثقبتـين      اآلة موسيقية  شرقية مؤلفة من قطعتين من القصب مربوطة أحد           
 ) .42( األصابع عند العزف بها فتحدث أصواتاً شجية ثقوباً تنقل عليها

 :بين التذكير و التأنيث 
- مادى جال الثانية اآلخرة.....ماد وال جمادي ال ج : 
 . جماد األول أو جماد الثاني ... الموافق ... من يوم ... وذلك في تمام الساعة  : كتبوا 

 . اآلخرة جمادى  ، األولىو الصواب جمادى 
ألن فيه ألف ؛ فجمعته بالتاء ، ات يمادج: فإذا جمعته قلت ، جمادى األولى و جمادى اآلخرة  أما 

 . )43( ولى و اآلخرة فعلى تأنيث جمادى فإذا قلت األ، التأنيث
 إال والهاء الزمة له " فعالى" جمادى األولى، وليس في الكالم :  الصواب: وقال أبو بكر الزبيدي

 :  صراحية ، قال الشاعرنحو فراسية وعفارية و
44 (فغِضإذا جمادى منعت قطرها         زان جنابي عطن م( 

 . ألن الثانية ال بد لها من ثالثة  بل اآلخرة ؛ الثانيةجمادى: وال يقال
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لجمود الماء فيها عند تسـمية      ؛  سميت بذلك   ، جمادى من أسماء الشهور معرفة      : قال ابن سيده    
 . ) 45(الشهور 

 . ) 46(الشهور كلها مذكرة إال الجماديين فإنهما مؤنثان :  قال الفراء
 :الثانية عشرة ال الثانية عشر  -

بتأنيـث   " الثانيـة عشـرة    و الصواب الساعة     الثانية عشر لتناول طعام الغداء الساعة     : كتبوا  
 .  ألنه عدد مركب يوافق المعدود تذكيراً وتأنيثاً ؛"عشـرة 

  االختالف في الجذر
 : ء ال الغذاءالغدا -

 "لتناول طعام الغذاء : " كتبوا
. ما يكون به نماء الجسم و قوامه من الطعام و الشراب و اللـبن           : وقيل  ، تغذى به ما ي : الغذاء  

 ) . 47( ربيته به : أيغذوت الصبي باللبن فاغتذى ،: يقال
الغداء طعام  : ابن سيده قال  ،  فهو الطعام بعينه وهو خالف العشاء        "بالدال المعجمة   " أما الغداء   

  ) 48( الغُدوة 
  "لتناول طعام الغداء : ( ويقولون 

وحدها تحمل  "الغداء "  ألن كلمة  ؛ "طعام" لمة  كفال حاجة بنا إلقحام.لتناول الغداء  : واألفضل  
  "قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصـباً          "  : وألن القرآن الكريم قال      هذا المعنى؛ 

                              )49(.62الكهف 
 وال قَران  .....ال قرآن :ِقران  -

  ".بفتح القاف دون مد " وقَران ، " بالمد " القرآن : كتبوا 
يسمى كالم اهللا تعالى الـذي      ، من قرأ يقرأ قراءة وقرآناً      ، أما القرآن بالمد فهو التنزيل العزيز       

ألنه يجمـع  ؛ و سمي قرآناً ،  عليه و سلم كتاباً و قرآناً و فرقاناً      أنزله على نبيه محمد صلى اهللا     
  .)50(فهو التنزيل العزيز ، السور فيضمها 

اقترن ، قارن الشيء بالشيء مقارنة وِقراناً    : يقال،  فلم ترد في المعاجم      )بفتح القاف    ( أما قَران 
 .)51(ة الرجل امرأته لمقارنته إياهاين بغيره و قارنته ِقراناً ، و قرواقترن الشيء، به و صاحبه 

 : الرفاء و الرفاه -
ـ أي بااللتئام و: قال ابن السكيت  في الدعاء للممِلك بالرفاء و البنين ،        يقال   اع ، االجتم
: يقـال  .ويكون أصله غير الهمـز ، الطمأنينة بالسكون و :  وإن شئت كان معناه   وأصله الهمز، 

 . )53(أرفأت و أرفيت لغتان : وقال الفراء  ، )52(رفوت الرجل إذا سكنته 
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ألنه كان  ؛ )54( أنه نهى أن يقال بالرفاء و البنين - صلي اهللا عليه و سلم    -و في حديث النبي     
  .) 55(ن فيه غيره لهذا سو؛ من عادتهم 

  األلفاظ األعجمية
 :ألرقاملقاب واألماكن واألشخاص وا في البطاقات بعض األلفاظ األعجمية كاألتورد

الذي يقدر مجاري   :  فالمهندس   "،   فالن ، والمهندس كلمة معربة        المهندس كتبوا :المهندس   -
 ألنـه   وهي فارسية ، فصيرت الزاي سيناً ؛      القني واألبنية حيث تحفر ، فهو مشتق من الهنداز،          

 . )56( " ليس في كالم العرب زاي بعد دال 

بية في بعض اآلراء فهي حولها هذه الدراسة أيضاً غير عرالتي تدور " البطاقة "كلمة  : البطاقة -
 ذكر أنها لغـة     )58( في شفاء الغليل   يلكن الخفاج  ،  )57 ( "ية  رقعة فيها رقم المتاع ، روم     " 

يؤتى برجل يوم القيامة ، وتخرج له بطاقة فيها شهادة          ": وقعت في الحديث الشريف     ،  صحيحة  
  )59" ( أن ال إله إال اهللا 

الشياطين ، وأصله ي معرب ، والمراد به كُتاب يشبهون أصله فارس: قال األصمعي : وان الدي -
" دوان ، فأبدل ياء تخفيفاً لثقل التضعيف ، وقال المرزوقي في شرح الفصيح هو عربـي مـن                   

 ) . 60(إذا ضبطتها وقيدتها؛ ألنه موضع تضبط فيه أحوال الناس وتدون " دونت الكلمة 
 خان من هذه الخانـات التـي        مالفندق بلغة الشا   .....) " فندقفي  : ( قالوا   ومن ذلك  : الفندق -

: ة يقولسمعت أعرابياً من قضاع: الفراء سلمة عن ، الطرق والمدائنينزلها الناس مما يكون في 
 ).61(" وهو الخان ، فنتق للفندق 

باالقتراض،  ئتمانكلمة أعجمية يقابلها المصرف ، وهي مؤسسة تقوم بعمليات اال : bank البنك-
 .)62(أقرها مجمع اللغة العربية 

    .)63(بمعنى بطاقة card : كارت -

ـ  .)65(هي كلمة فرنسية تجنبت معجماتنا ذكرها و، ) Saloon) 64  تعريب: صالة  -  :ىبمعن
   . على المكان المخصص الستقبال الضيوفها يطلقونبهو، قاعة، رواق، غرفة استقبال ،

    .)66 (كلمة إنجليزية ، بمعنى تنظيم أو وثيقة :farming  فرمان -

 ).67( الطبيب أو أستاذ في الطب أو الشريعة:   doctor، الدكتورة الدكتور -
، )الصيدلي(وعلى العالم بخواص األدوية اسم ، يطلقون على من يعد األدوية ويبيعها  :صيدلي  -

 .) 68( .ة وهو فارسي معرب، والجمع صيادل. الصيدالني: والصواب
 .)69(  أن مجمع اللغة العربية قد وافق على ذلكثبت دون أن ي"الصيدلي " المعجم الوسيط وذكر 
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مجاراة للعدد الكبير ) صيدلي(ويقترح العدناني على المجامع العربية الموافقة على استعمال كلمة    
 .)70(. من سكان البالد العربية الذين يستخدمون هذه الكلمة

"  اسـم  1972شباط  20بتاريخ   )81(دل مؤتمر مجمع اللغة العربية في المادة استب :إسكتش -
والتي تطلق أيضاً على الرسم الذي يوضح فكرة أولية دون  ، "إسكتش"  بكلمة "التمثيلية القصيرة   

 .                                                       )71 (إتقان
 :األرقام  -

 3,  2 , 1  ، المسماة باألرقـام الهنديـة ، و   3،2،1، : بطاقات بأحد شكلينكتبت األرقام في ال
 .المسماة باألرقام الغبارية 

 :) 72(ية اللألسباب التلكنني استحسن الكتابة باألرقام المسماة بالهندية 
قام معظم المؤلفات العربية القديمة والحديثة وأدباء العالم العربي والمستشرقين يستعملون األر -  

 .فباستخدامنا لها نحيي تراث أمتنا، الهندية التي جعلتها مئات السنين تصبح عربية
ذكرت لجنة الرياضيات في مجمع اللغة العربية بالقاهرة أنها لم تطلع على أيـة مخطوطـة                  - 

 .م دونت فيها األرقام الغباربة1100يرجع تاريخها إلى ما قبل 

التاسـع  (مخطوطه الذي يرجع إلى القرن الثاني الهجري     ن أبا بكر الخوارزمي استخدم في       إ - 
هي المنتشرة في جميع بالد المشرق  و"األرقام الهندية " لق عليها اسماألرقام التي يط) الميالدي
 .العربي

  .دة في الحاسوب والحاسبات اإللكترونية كاألرقام الغباريةنها معتمإ -
 تناوب الحروف

 .بنفس المكان ، بمنزل ، بصالة ، بفندق ، بشارع :  ، فكتبوا " الباء" استخدموا حرف الجر  -
ألن ؛   " فـي    "لكن األفضل استخدام حرف الجر       ، ) 73( والباء من معانيها أنها تفيد الظرفية       

في نفس المكان ،  في منزل ، في صالة ، في فندق ، في : فيقال . الظرفية هي معناها األساسي 
 . شارع

 . "واجمع بينهما على خير  " -:صلى اهللا عليه وسلم  - في قوله "على "واستخدموا  -
 ."في " ن الظرفية أهم معاني أل ؛  "في" لكن األولى استخدام  ، )74( تفيد الظرفية "على "

  " ضور عقد قران فالن إلى فالنةلح " : كذلك قالوا -
 "على "لكان أكثر فصاحة ،ألن  " عقد قران فالن على فالنة" ولو قالوا ، )75( تفيد الغاية "إلى  "

من أنصاري  ":  كقوله تعالى   "مع  " تأتي بمعنى   "إلى  " ، وإن كانت     )76(من معانيها المصاحبة    
  )14، الصف52 آل عمران( " إلى اهللا
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 "مع"كـ  " إلى  " وإنما تجعل   : قال. وهو وجه حسن    أي مع اهللا ،     : قال المفسرون   : قال الفراء   
فإن لم يكن   :  ، قال     )77(  "الذود إلى الذود آبل      " :ى شيء ، كقول العرب    إذا ضممت شيئاً إل   

 .)78( "ن مال كثير إلى فال": " ال كثير  مع فالن م"، فال يقال في" مع "كـ  " ى إل"ضم تكن 
حكاه ابن عصفور عن الكوفيين ، وحكاه ابن هشام عنهم وعن كثيـر   " مع  " بمعنى  " إلى" وكون  

  . )79(من البصريين 
 .ألن الواو تفيد المعية؛  الستقام األمر أيضاً  " فالن و فالنةلحضور عقد قران"  : ولو كتبوا

  التراكيب واإلعراب
 : بين الرفع والنصب -

السيدات السـاعة السادسـة     : " وحقها النصب ،كقولهم     األسماء مرفوعة    جاءت بعض 
إن " ،  "مساءفـ"  تضاء بكم األفراح ٌعشمودمتم " ، " زينة الفتيان وشمعة محمد ،ظرف :  مساء
  .منصوب على نزع الخافض: ، وشموعاً  منصوب "إن "  اسم :محمداً و،   منصوبزمان

كـون  والصواب أن ي ، " إخواناًوهم منا أهل و ": الرفع ، كقولهم    اوحقه منصوباً هاوجاءت بعض 
"أهل " مرفوعاً عطفاً على الخبر "إخوان  ". 
: "  والصواب  ...".حضوركم دعماً لمسيرة  " : ت شيوعاً ويحمل هذا الخطأ قولهم       وأكثر التعبيرا  

   ."حضوركم" ألنه خبر للمبتدأ ؛ " دعم 
 إيجـاد   ، ثـم حـاول الـبعض       ويبدو لي أن هذه العبارة كتبت خطًأ وترددت على األلسن خطأً          

 في ذلك م، وحجتهها بالنصب على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف وفأجاز المبررات والتأويالت
خشـية   في غنى عن هذا التأويـل  أن النصب أكثر تأثيراً في النفس من الرفع ، ولكنني أجد أننا      

 .شيوع الخطأ

 :بين الرفع والجر -
، " العروسـان والـد   "  ،   "بقيـادة الفنانـان   ": بعض األسماء جاءت مرفوعة باأللف      

 ." والد العروسين"،  "ينبقيادة الفنان: " ألنهما مثنى ؛ واب جرهما بالياء والص
 :وصف نكرة بمعرفة - 

 "مستشفى األوروبي  " :وصفوا النكرة بمعرفة فقالوا   
 "غزة " إلى " مستشفى " بإضافة  ، أو"المستشفى " ، بتعريف  "المستشفى األوروبي"  : والصواب

 "مستشفى غزة األوروبي" : "بي  األورو"ثم وصفها بـلتصبح معرفة 
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 : األمرإعراب فعل  -
 يجب أن يبنيا أمر ال، فع "صلي على محمد "،  " اغنيهما بحاللك عن حرامك " ورد في الدعاء   

ا فيكون األمر والخطاب إلى م أما بإثبات الياء فيه    ، "  صلِّ " ،   "أغنهما  " على حذف حرف العلة     
 هـذا هـو   حذف النـون ، ولـيس   المؤنث فقط ، فالياء للمخاطبة ، ويكون الفعالن مبنيين على           

على سيدنا محمد ، بل المقصود الدعاء بالغنى للعروسين بالحالل عن الحرام ، والصالة   المقصود
 .  مطلوبة من الجميع" صلى اهللا عليه وسلم "

 . ، البد من حذف حرف العلة "يا دهر غني " وفي الشعر 
 : التوكيد -

 "في تمام يوم الجمعة "  :كتبوا
، عة بعينها في ذلك اليومسالتوكيد " تمام " كلمة ، إنما تستخدم "تمام "  حاجة لتوكيد اليوم بكلمة ال

 ...." من يوم --- في تمام الساعة: " فيقال
  . ، والصحيح في المكان نفسهفي نفس المكان: كتبوا 

 :إضافة الشيء إلى نفسه -
 ."من مساء عصر ": قالوا 

"  --مساء يوم "، والصحيح أن يقال نان فأضافوا الشيء إلى نفسه ، ألن العصر و المساء متزام
 . "--مساء بعد عصر يوم" أو  "-- عصر يوم"أو 

 إلى الزواج وهمـا    ، فأضاف الزفاف  "  ضور حفل زفاف الزواج   حل ": وقيل في بعض البطاقات     
 .  لحضور حفل الزواج أو لحضور حفل الزفاف: كالشيء الواحد ، والصحيح أن يقال 

 :ن الفصل بين المتضايفي -
يجـوز   ألنه ال   ؛ "ه  وآالما  رغم جراح شعبن  :" والصحيح  ،   "رغم جراح وآالم شعبنا     "  : قالوا  

 .الفصل بين المتضايفين 

  المعاني والتعبيرات
  . ..."أبناء المرحوم" وة وألقابه  من صفات صاحب الدع -

  ؟"المرحوم "  مفعول ، فهل يجوز نعت الميت بـ اسم:  المرحوم 
دعاء بالرحمة للميت ، ألن فيه تعدياً على الخالق ، أما إذا كان ذلك على سبيل ال؛ ك ال يجوز ذل
 ."إن شاء اهللا " أو " بإذن اهللا " ، وللخروج من هذا الخطأ الشرعي أتبعوا العبارة بعبارة فال بأس به

  ."  لحضور حفل زفاف فالن إلى فالنة":  وقالوا  -
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 ": فالصواب أن يقال  ال الرجل إلى المرأة ، ،ف إلى الرجل  و ما جاء في المعاجم أن المرأة تز       
 " فالنة و لحضور حفل زفاف فالن " أو، ) 80(. "ة إلى فالن حفل زفاف فالنلحضور 

 : في بيت الشعر  -

  يا سعد أقبل قد أثمر تالقينايوم ندعوكم لحفل زفافنا     وال
 فأبدلوا منه وليد  "سعد"  منهم أن المنادى علم هو   ظناً"يا وليد أقبل " ، "  أقبل رامييا  " :كتبوا 

 .هو نكرة مقصودةلسعد مصدر سِعد سعداً وسعادة ، وباراد وعبد السالم وغيرهما ، لكن الم
  :االعتماد كثيراً على التاريخ الميالدي وقلة استخدام التاريخ الهجري  -

 أدى إلى جهل أكثـر  يعيره اهتماماً ، مماوال غلبت البلية بنا أن أكثرنا ال يذكر التاريخ الهجري          
 .أبنائنا بهذا التاريخ ، فال  يعلم في أي شهر هو

روق عمر االتقويم الهجري داللة على تميزنا واعتزازنا بكل ما يمت لديننا بصلة ، لذلك جمع الف  
ليضعوا التاريخ الهجري في حادثة فريدة من نوعها ، وضـبطه  ؛  الصحابة - رضي اهللا عنه   -

 .آباؤنا وأجدادنا ، وتوارثه المسلمون خلفاً عن سلف 
وال مانع من استعمال التاريخين معاً ، على أن يكون للتاريخ الهجـري السـبق فـي الـذكر               

         .واالعتناء
  الضمائر

، دد حاالت اإلسناد للمثنى و الجمع وذلك لتع عند إسناد األفعال إلى الضمائر ؛كثرت األخطاء
 .  خاصةً" تشرف "في الفعل ، ؤنث للمذكر والم

 . باإلسناد إلى واو الجماعة " يتشرفون "فقالوا  -
لى ألـف    باإلسناد إ  "تتشرفان  " والتذكير، أ  باإلسناد إلى ألف االثنين و       "يتشرفان: " الصوابو 

 .ألن الداعي اثنان أو اثنتان االثنين و التأنيث ؛ 
 .االثنين والتذكير  باإلسناد إلى ألف " يتشرفان : "وقالوا -

 باإلسناد إلـى واو  "يتشرفون " أو.د إلى ألف االثنين و التأنيث  باإلسنا"تتشرفان: " الصواب     و
 . ألن الداعي ثالثة رجال أو امرأتان؛ الجماعة 

 . باإلسناد إلى نون النسوة "يتشرفن " " تتشرفن : " وقالوا -
   . ألن الداعي امرأتانثنين و التأنيث ؛سناد إلى ألف اال باإل"تتشرفان : " الصواب  و

 ثالثة أو، فل ـ ال يعدو أن يكون رجلين  فمن يتشرف بحضور المدعوين ـ وهو الداعي إلى الح 
استخدام لذلك فإن عون على أية حال مجموعة نساء ؛ أو عائلة وال يكون الدا، رجال ، أو امرأتين

 : األفعال كالتالي
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" ، فالنة و فالنة " يتشرفون " فالن و فالن وفالن ، " يتشرفان " ن فالن و فال، عائلة " تتشرف " 
 . "تتشرفان 

 . للسيدات ة موجهةفي حين الدعو،  بضمير الجمع للمخاطبين " سيادتكم " بدعوة : قالوا و -
 .  باإلضافة إلى ضمير جمع المخاطبات "سيادتكن " فالصواب 

  ."عوتكن بد"  و الصواب "بدعوتكم : " ك قالوا  كذل -
 باإلسناد "درا  أص" أسندوا الفعل إلى واو الجماعة ، و الصواب "ً  أصدروا فرماناً: "في قولهمو -

 . ألن والدي العروسين هما من أصدر إلى ألف االثنين ؛
: والصحيح، ر جمع المذكر الغائب  بالتثنية إلى ضمي " ولدي"بإضافة "   ولديهم " لحفل زفاف  -
 .اً إلى ضمير المثنى الغائب  مضاف"ولديهما "

في خير و أغـنهم بحاللـك عـن         اللهم بارك لهم و بارك عليهم و اجمع بينهم          : "في الدعاء و -
 .  بضمير جمع الغائب "حرامك 

في خير وأغنهمـا    اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما        "  :والصحيح كما جاء في األثر    
 . ألن الدعاء للعروسين ثنى الغائب ؛ بضمير الم) .81( "بحاللك عن حرامك 

 .  باإلسناد إلى ألف االثنين) 21  الروم(  "لتسكنا إليها: " وفي اآلية الكريمة  -
 .باإلسناد إلى واو الجماعة" لتسكنوا إليها  "  :والصحيح

  التجربة الشعرية
بـة األبيـات   ريب أن الشعر األصيل يمكن لنفسه قوة وجماالً ، وقبيل الولـوج فـي مقار          ال   

 علـى التجربـة     والمحاوالت الشعرية التي بين أيدينا والحكم عليها كان ال بد من الوقوف قليالً            
 .وإن كان كماً ال بأس به من األبيات ال تعدو كونها محاوالت شعرية ، الشعورية 

كلمات إن أكثر ما يلفت النظر في أداء هذه األبيات إنما هي الروح الدينية السارية في نبض ال                  
لتبث الروح في الحياة من خالل أول لبنة في بناء نواة المجتمع أال وهي األسرة ، فالتجربة هنـا    
ضيقة محدودة بإطارها العاطفي إذ كانت في األغلب انعكاسات لمشاعر دينية تستقي إشـعاعاتها      

ج بها  اقات من الغبطة والبهجة والسرور يختل     إلى جانب ط  من هدي محمد عليه الصالة والسالم       
 : والدعاء د في تلك األبيات من أشكال االبتهالصدر العروسين، وواضح جلي ما ور

 يا رب بارك بالرفاه زواجهم            ومن البنين براعم نجباء
 هنا يدعو الشاعر ربه ليرزقه حصاد هذا الزواج من رفاه وبنين 

 : وفي موطن آخر
  لكل العالمين هناء واجعلــنا         راحـبارك لنا يا رب في أف



 إبراهيم بخيت. د

 300

  وامدد بخيرك لألنام وفاء         وابسط جناح الخير فوق زواجنا
ونكتفي بإيراد ما سبق من األمثلة على سبيل المثال ال الحصر لنخرج بخالصة مفادها أن األبيات 

لتزم  اإلسالمية وهي رافد من روافد الشعر اإلسالمي المجملتها إلى القيمالتي بين أيدينا تنتمي في 
 . اشتملت األبيات على جملة من المشاعر والقيم اإلسالمية حيث

 :وتتجلى العاطفة الدينية في أسمى صورها في تسبيح الشعراء هللا والتحميد له 
 سبحان من راج الزواج بشرعه       سكنا لمن يبغي العفاف من العباد

 :وقول اآلخر
 ود عمر دارهاوعلى رحاب ال جمع القلوب بفضله         سبحان من

 :وتتبدى إسالمية الحس في ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ده آالءـعـمد سـذا محـ هلهادي البشير فإنما         صلوا على ا

 :وفي اإلطار العاطفي اإلسالمي ذاته يقول الشاعر 
   محفوفة بالعطر والورد الندي عرسي إليك تحيتي        يا حاضراً
 مدـ صلي على خير األنام محأردت محبتي          ول إذا عند الدخ

إذ تداعت ، لعل هذه األبيات البسيطة اختزلت فرحة العرس وأهله وذويه آمالهم وأمانيهم وأغانيهم 
 .المشاعر اإلسالمية لتضفي على األبيات رونق الجمال 

  :األسلوب
ظي ألسلوب اإلنشائي حفي النصوص الشعرية تمازج األسلوب بين إنشائي وخبري ،  إال أن ا         

 : متمثالً فيما هو تاٍلسجل أسلوب األمر والنداء أعلى المنحنى ، فر ، حيث اوبنصيب 
 فاتبع كتاب اهللا والسنن التي         صحت فذاك إذا ابتغيت هو الهدى

 :وفي المضمار ذاته يقول 
 صلوا على الهادي البشير فإنما         هذا محمد سعده أالء

 :فسه نالمعنىوفي 
 ابسط جناح الخير فوق زواجنا         وامدد بخيرك لألنام وفاء

 : مع فيه الشاعر بين األمر والنداءجوفي توظيف جيد 
 أال أيها األحباب زوروا شرفوا         تزداد أفراحي وتحلو مسرتي

 :وتتبدى إجادة التوظيف في الجمع بين الدعاء والنداء 
 ومن البنين براعم نجباء    ب بارك بالرفاه زواجهم     يا ر
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 :وقوله
 بارك لنا يا رب في أفراحنا          واجعل لكل العالمين هناء

 .إن هذا التوظيف الحسن من شأنه أن يستدعي لدى القارئ حضورا عاطفياً وهياجاً انفعالياً 
كل األذهـان   فالمادة اللغوية لهذه األبيات ال تخرج عن كونها لغة سلسة رقيقة سهلة في متناول         

سيما وأنها كتبت للمدعوين عامة فال صعوبة فيها وال تعثر،  إال أن بعض المحاوالت الشعرية قد 
 : ة إلى االبتذال والركاكة ومن ذلكزلت بها البساطة والسهول

 والكرام من كل نحو جاءوا يهنونا وهبا اليوم لبعضهما      .. .و...إن 
 يبان اجتمعا على درب قلبهماـحبن فرحان بيوم خطوبتهما       عريسا

 ففرحة حلت ببيوتنا
أكان علـى مسـتوى   قد تكون هذه الكلمات ناطقة بحال نفسها بما فيها من ضعف وركاكة سواء     

 :وباللغة نفسها يقول قائلغوية ، الصياغة اللالنظم أم 
 سيأتي من صلبنا جيل يحقق مآقينار الزواج سنة هادينا           بإشها

 !لمنا قائل قولته كيف يحقق الجيل المآقي والعيون ؟حبذا لو يع
 .ها ال تمت للشعر بوشيجة أو رباط نها محاوالت شعرية ، فالحق أنولعله من المبالغة القول إ

 الدراسة التي ضمنت فيها ما ورد مـن         هذهوقد يكون من اإلجحاف أن أضمن هذه المحاوالت          
لبحث والتنقيب الذي ينبغي     فيها مدعاة للدراسة وا    إال أنها حالة مستشرية وجدت    ،  جميل األبيات   

 .تسجيله
ثمة لطائف بالغية فال يكاد يخلو بيت من هذه األبيات من صورة أو استعارة أو تشبيه أو                 وهناك  

ليكشفوا لنا عن صور بيانية ال تكاد       ؛  الشعراء ألبابهم في امتزاج عاطفي      بعض  غيرها إذ أعمل    
 : ورة الجميلة تخلو من اللحمة البالغية والص

 ت وتجمع األصحابوتألقـيرها          بـاح عـاليكم وفـطابت لي
 فتعانق القمران واألحباب       ضحى زفت إلى بدر الدجى  شمس ال

 : "وجلي ما في قوله " طابت لياليكم وفاح عبيرها "  في هذين البيتين من استعارة في واضح ما  
 تشبيه واستعارة ، والجدير بالذكر هنا أن هذه الصورة  من"دجى شمس  الضحى زفت إلى بدر ال 

في تهنئة الخليفة المعتضد    ) 82(  أبيات البن الرومي   أو باألحرى هذا الشطر الشعري مقتبس من      
 :الميدانبزواجه من قطر الندى بنت خمارويه بن طولون وهي من أجمل ما قيل في هذا 

 ن والبركات سيـدة العـجمـباليم ـدرت له         ذي قـرب الـيد العـيا س
 وق المطالب والهممـظفرت بما ف  ها        ــك إنودها بـعـد بها كسـأسع
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 فـيها كـرمـوضميرها نبـالً وك ـجة         ريها بهـالئ ناظـرت بمـفـظ
 فتكشـفـت بهما عن الدنيا الظلم،          شمس الضحى زفت إلى بدر الدجى         
 :الموسيقى
صوتية تأنس لها  جسر تعبر من خاللها األفكار في صورة فهير في النفس أثلموسيقى ل

 . النفس وتنتشي بها
ولعل أوضح أنواع الموسيقى تلك الناشئة من إيقاع الوزن والقافية إذ يزداد بها النغم وضوحاً وقوة 

   .تأثير وهي ما اصطلح عليها الموسيقى الخارجية
سيما أن كاتبي هذه ال األوزان يات والمقطوعات  تكسر موسيقى األبنا فيوأول ما يقابلنا

فما ، بل هم ليسوا أكثر من أدعياء للشعر أو متطفلين على حياضه ، المحاوالت لم يكونوا شعراء 
لتغـرق  ، أن تغامر في دخول إحدى هذه المقطوعات إال وتالطمك تفعيالتها من بحر إلى بحـر   

وبعـد   - إال أن بعض المحاوالت   ، ي تعل جسد النص   أخيراً في دوامة من الزحافات والعلل الت      
لنخرج عبر مرساة ، استطعنا ترويض جماحها والتمكن من ناصيتها  -الغوص في لجة تفعيالتها 

ومن ذلك قول   ،  ونستعذب أنغامها   ،  نطرب بموسيقاها   ،  الشعر إلى أحد شواطئ البحور الخليلية       
 : القائل

 ديـ انش) ++ ( راح آلـوألف يا طيور الحب طيري وغردي           
 اء والسؤددـامة والعطـوالشهرمز الكرامة            ) --(ريسنا ـفع
  زوجة على سنة أحمد(**)بـ    ـا          رحــف نا ـعرس أضاء    

 :لتصبح بعد إجراء التعديالت عليها
 غني وانشدي.... أيا طيور الحب طيري وغردي             وبفرح آل 

 ؤددـوشهامة وعطاء ثم الس ز كرامة            ـرم..... نا ريسـفع 
 زوجته بسنة أحمد....   وره أعراسنا             بـ ـد أضاء بنـفلق 

أما عن الوقفات النغمية التي تسكن إليها النفس وهي القافية فمنها ما جاءت مناسبة ومنهـا مـا                  
 :الصياغةجلوبة للوزن مع ركاكة في جاءت مستكرهة في موضعها م

ودكم داري                                                           ـ وتزينوا بوج؛ لتكملوا لي فرحتي           فدعوتكم
 وفي نفسنا لمكانكم عاليـتنا              ال تحلو جلسدونكمـفب

 اليـله الغـرده بمثيـ لنـواني            رح إخـعقبا لكم بالف
مـن  " غـالي "و" عالي"الشاعر هنا وقع أسيراً للقافية حيث استدعى الشاعر لفظتي          واضح أن     

 األمر الذي أدى فـي       ، معجمه اللغوي إلتمام الوزن دونما نظر إلى القصور الداللي والمعنوي         
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التجربـة الشـعورية   من النهاية إلى خلل وركاكة في األسلوب وضعف في الفكرة ومن ثم نزع            
 .انفعالها 

، ومناسبة للجو   ف الروي جاءت موائمة للتجربة الشعورية       بد من التنويه أن جميع أحر     وهنا ال   
 إذ سجل بحر الكامـل انتشـاراً   اً بشكل كبير،قموف إال أن انتقاء البحور لم يكن        مفرح ، الالنفسي  

، ا وعذوبتها أكثر مالئمة من غيرهاعاته وأنغامه بسهولته، فجاءت إيقأوسع  في نظم  هذه األبيات 
البسيط بقوة إيقاعه وصعوبة نظمـه   إال أن البحر ، أقرب منها إلى الشعر   نشادسيما أنها إلى اإل   ال

الشعري المسـتخدم  إذ   للغرض سجل كماً ال بأس به من االستخدامات ، وهذا ما ال أراه مناسباً         
 .م بين الغرض الشعري وانتقاء الوزن المناسب للجو النفسي البد من تواؤ

لمطاف يتضح أن عدداً من األبيات أخذت موقعها ونصيبها من اإلجادة والحسن إال وفي نهاية ا   
 .أن الجو العام كان مبتذالً ضعيفاً 

  اإلمالء
ماضي الفعل الربـاعي المهمـوز   هي التي يتلفظ بها في صِدر الكالم، وتكون في     : همزة القطع 

 .)83(، ومصدره واألمر منه أوله
ة ، ادارة ، اسراء ، اشراق ، اغنهما ، اقبلت ، والصحيح أن هذه اجاب: ومما جاء بهمزة وصل   

 . أغنهما ، أقبلت إجابة ، إدارة ، إسراء ، إشراق ،: الكلمات بقطع الهمزة 
 . إن ، إلى ، إليها: ان ، الى ، اليها ، والصحيح: فحرومن األ

براهيم، أحمد ، أدهم ،     إ: والصحيح  . ابراهيم، احمد ، ادهم ، اسامة ، اسماعيل         : ومن األعالم   
 .أسامة ، إسماعيل

االحد ، ارض، الف ، االمير ، االميـرة ، االمـراء ،   : ومن المصادر وأسماء الجنس والعدد      
 .االفراح ، انفسكم  االمن ، ابناء ، االمل ، ام ،

 األحد ، أرض ، ألـف ، األميـر ، األميـرة ،            : والصواب أن تكون هذه الكلمات بهمزة قطع        
 .، األمل ، أم ، األمن ، أبناء ، األفراح ، أنفسكم ءاألمرا

هي التي تظهر في اللفظ إذا وقعت في بداية الكالم ، وتسقط عند وصل الكـالم ،       :همزة الوصل 
  . ألن العربية التبتدئ بساكنها للتوصل بالنطق بالحرف الساكن ؛ويؤتى ب، فتختفي لفظاً

، اسم، االثنين ومن الخطأ الذي دون في البطاقات أن          ابن ، ابنة    : وتكون في أسماء بعينها مثل      
 .إبن ، إبنة ، إسم ، اإلثنين:هذه األسماء كتبت بهمزة قطع 

 :كذلك تكون همزة الوصل في ماضي األفعال الخماسية والسداسية ومصادرها 
 .اع ، إستجابوا ، إزدانت ، إمتدادإبتسام ، إجتمع، إجتم:  كتب خطأ بهمزة القطع ومما
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 .ابتسام ، اجتمع ، اجتماع ، استجابوا ، ازدانت ، امتداد : صوابها أن تكون بهمزة الوصل و
إظفـر ،    إبسط ، إجعل، إجمع ، أرقصي ،      : كذلك في األمر من األفعال الثالثية منها        

 ، إهنأ طف، أمددأق
 ابسط ، ،اجعل ، اجمع ، ارقصي ، اظفر ، اقطف ، امدد ، اهنأ : والصواب

 : ط الكلمةالهمزة في وس
ألنها مكسورة وما قبلهـا   على النبرة ؛   "تأللئي  "  بهمزة على األلف ، والصواب      "تالألي" كتبوا  
 .مفتوح

 : الهمزة في آخر الكلمة
 ألن ؛ أو النبـرة   بهمزة على الياء "شاطئ "  بهمزة على السطر ، والصواب "يء شاط "وكتبوا  

 .ما قبلها حرف مكسور 
 :ء المبسوطةالتاء المربوطة والتا

ألنها تلفظ في حالتي    ؛  أما التاء المبسوطة فتكتب تاء       التاء المربوطة التي يوقف عليها بالهاء ،       
 .)85(الوقف والوصل 

ي يتبعه  وهذا الخطأ اإلمالئ  . "فرحة  " بالتاء المفتوحة ، والصواب      "حت  فر "األخطاء جاء   ومن   
أنيـث السـاكنة ،    تاء الفاعل أو تاء الت فعل ماض مسند إلى"فرحت" ، إذ إن خطأ في التصريف 

 "فرحة  "والمراد المصدر
 :األلف الفارقة

هي األلف التي تلحق واو الضمير المتطرفة سواء أكان الفعـل ماضـياً أم أمـراً أم                  
 .مضارعاً محذوف النون في حالتي النصب أو الجزم

 .) 86( فال يكتب بعدها ألفف العلة وتكون الماً للفعل أحرأما الواو األصلية التي هي حرف من 
 بدون ألف ، والفعل بزيادة األلف لـيس خطـأ       "تحلو"  والصواب   ،" تحلوا  "  األخطاء جاء    ومن

 .إمالئياً فحسب بل مسنداً لواو الجماعة مجزوماً أو منصوباً 
 :بين التاء المربوطة والهاء

آيه ، اآلنسه ،    : مثل  ، بدون نقط ،    كثيراً في بطاقات الدعوة  كتابة التاء المربوطة    ورد  
 . ، الساعه ، صاله ، نعيمه ، هالهالذريه ، السابعه ، السادسه ، سنه

، نة ، الذرية ، السابعة ، السادسة ، سةاآلنس آية ،: والصواب أن تكتب بالتاء المربوطة المنقوطة 
 .الساعة ، صالة ، نعيمة ، هالة
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 :همزة المد
ال ، أل ، اياته ، أياته ، : أو بدون همزة مثل  في بعض البطاقات كلمات بهمزة قطع      تورد

 . األنسة ، اخر
 .آل ، آياته ، اآلنسة ، آخر: والصواب أن تكتب بهمزة المد 

 :  وفتحها) إن(كسر همزة 
فـي  كتبوها مكسـورة    في مواضع يجب فيها كسر الهمزة ، كما         مفتوحة الهمزة   ) أن(كتبوا  

 .  فتحالمواضع يجب فيها 
 إذا صح تأويلها مع اسمها وخبرها بمصدر يقع فـي       " أن" أنه يجب فتح همزة      والقاعدة في ذلك  

 ) :87(يقول ابن مالك . محل رفع أو نصب أو جر وإال تكسر وجوباً أو جوازاً
 وهمز إن افتح لسد مصدر     مسدها، وفي سوى ذاك اكسر

 :بين األلف الممدودة واأللف المقصورة
 ؛ ألن األلف    )88( باأللف الممدودة    "شذا  " ها أن تكتب     باأللف المقصورة وحق   )شذى(كتبوا  

  .منقلبة عن واو 
  ."عقبى لكم "  باأللف الممدودة ، وحقها أن تكتب باأللف المقصورة  )معقبا لك(كما كتبوا 

وها ، وفي تطور آخر قرء    " عقبالكم  " ة   تجعل قراءتها كأنها كلمة واحد     وكتابتها باأللف الممدودة  
داء ، وأخبروا عنها بشـبه الجملـة    كلمة واقعة في االبت"عقبال "على اعتبار أن " قبال عندكم  ع"
 . "عندكم "

العاقبة لكم "أو "  العقبى لديكم " ، "العقبى عندكم " ، " العقبى لكم " ولو كتبت بألف مقصورة    
 . لما حصل هذا اللبس"العاقبة عندكم " ، "العاقبة لديكم"، "

 : اءبين األلف المقصورة والي
 .سامى ، الصيفى ، العلوى ، ليلتى : كتبت بعض األسماء باأللف المقصورة 

 .سامي ، الصيفي ، العلوي ، ليلتي : والصواب 
تمني ،  : أبهي ، أحلي ، ومن األفعال     : وهناك كلمات أخرى كتبت بالياء المنقوطة، فمن األسماء         

 إلي ، علي: يري ، تعالي ، تروي، ومن الحروف 
 . أبهى ، أحلى ، تمنى ، يرى ، تعالى ، تروى، إلى ، على: كون باأللف المقصورة وحقها أن ت
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 :حذف الهمزة
تكتـب  " المسـاء   " قيق ومالوا إلى التخفيف ، إذ إن        بدون همز ، فتركوا التح    ) المسا  ( كتبوا  

حيح  ، فالص   بدون همزة الوصل ، وهمزة الوصل تكتب وال تلفظ         "فهنأ  " وكتبوا  . بتحقيق الهمز   
  ."فاهنأ " أن يكتب الفعل 

 :بين الضاد والظاء 
 ." عظيم ، مالحظة"  بالضاد ، وحقها أن تكتب بالظاء "عضيم ، مالحضة " في بعض البطاقات كتبت 
 ."حضور "  بالظاء وحقها أن تكتب بالضاد "ر حظو" ت كلمة وردكما 
 :التنوين

التنوين رسم  ب" مساءاً "د ألف لكنهم كتبوا انت منفردة بعيكتب التنوين على الهمزة مباشرة إذا ك
 . برسم التنوين على الهمزة." مساء "على األلف ، والصواب 

 : عالمات الترقيم
لنبوية الشـريفة لـم   تكاد البطاقات تخلو من عالمات الترقيم ، فاآليات الكريمة واألحاديث ا          

ربما يكون ذلك   ؛  ... اميره تنصيص ، كذلك لم تستخدم النقطة والفاصلة وغ        يتتوضع بين عالم  
 . وقصر الجمل والعبارات،لعدم الترابط بين عناصر البطاقة

  وجداولمالحق
  "برواية"نموذج بطاقة أفراح أ 

 --------أفراح آل 
  تروي له"شهرزاد"  مجلسه وأقبلت عليه "شهريار" في ليلة من  ألف ليلة أخذ 

 /ن أنه بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أ
 األمير                    قرر الزواج من                 األميرة

-----******                                                   
 الذهبي/ حملها على حصانه األبيضثم 

 وحين علم كل من
 السيد                                                الحاج

-----                                              ----- 
 أصدرا فرماناً بدعوة سيادتكم لتناول طعام الغداء بمناسبة حفل زفافهما

 ....من بعد ظهر...  وحتى الساعة...وذلك بمشيئة اهللا تعالى من الساعة
  عن الكالم المباح"شهرزاد" وهنا سكتت 

 لت دمتم شموعاً تضاء بكم األفراحوقا
 عروسينألف مبارك لل
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 "برواية" نموذج بطاقة أفراحأ
موالي  : ةلائقصة حفل زفاف أحب العباد ، فهمست وبدأت شهرزاد تقص على ملك البالد ق

 فاجتمع السيدان...... 
 ............و       ...........        

أن وبناء عليه صدر الفرمان ب؛ على إقامة األفراح والليالي المالح من المساء حتى الصباح 
 يطوف المنادي بالبالد ليعلن عن حفل زفاف

 األمير         و           األميرة
------******                   

 ......وهكذا يا موالي حين تقام األفراح ، فالحضور للجميع مباح
 كوكو  كوكو

 نموذج بطاقة أفراح للمسيحيين
 همابالمجد والكرامة كلل… ما جمعه اهللا ال يفرقه إنسان 

 ........./  السيد/.........            يدالس
 يتشرفان بدعوة حضرتكم لحضور مراسيم إكليل ولديهما

 -------           و           ------
   في جمعية الشبان المسيحية---- الموافق----وذلك يوم 

 تقبل التهاني بعد اإلكليل مباشرة -:مالحظة
  دمتم شموعاً تضاء بكم األفراح

 :المطابع
 :مطبعة) 54(  طباعة البطاقات فيتتم

 1        المنطار 9       الطويل  7        حمزة  3        بالل   124  أبو شرف 

 3         المهند 3       الطيار   3    خانيونس  10      التقدم  4     أبو وطفة 

 16       الميدنة  3       العربي  7       الخطيب 7     التقوى     18         إتقان 

 1          النور 1         عمر  14خيري شرف  1         ثابت 7        األخوة 

 2         الهرم    12      الغصين  8        الداية  11     الجراح    6     االستقالل 

 1        همسات 2      ،فلسطين 5    الرنتيسي  1      الجالء  1      االقتصاد
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  1   الوحدة الفنية  2        القدس  9     الزهراء  5       الجليل  1        ألوان 

 8         الوطن 3        قلقيلية  3        ساري 1     حرزاهللا   14األمل        

  2          فاءالو 10       الكرمل 12       السالم   2      الحسام  1         أمواج

 2          الوالء    20       المقداد  1         سما  7     حسونة  2       األندلس

  1        منصور 1        شبير  1       الحق 10      البدوي 

 )411=( المجموع
 بدون اسم للمطبعة) 34(الباقي 

 )80= (ملون ) (a4ورق ملون 
 

 الخاتمة والتوصيات
لها أشـكالها   ،  الدعوة إلى الفرح أضحت من التقاليد المتبعة بين مراسيم الفرح            بطاقة
 .كذلك لها نصوصها وعباراتها ،وألوانها وأناقتها

 .نصوص هذه العناصرناصر بطاقة الدعوة ومن ثم تحليل عوهذه الدراسة عبارة عن رصد 
 : أنناجداسة نصوص أكثر من خمسمائة بطاقة وومن خالل در

 بالبسملة فآيـة قرآنيـة أو     ت  بدأ  ،  ة عشر عنصراًً  ي مجملها احتوت على سبع    النصوص ف  -1
ومضمون الدعوة ، الدعاء للعروسين، عنوان البطاقة،شريف أو أبيات من الشعرحديث نبوي   

ـ ثم ا ،  ثم تهنئة للعروسين    ،   وزمان ومكان    ،من داِع ومدعو    بـبعض المالحظـات     تختتم
 .والتوقيعات

 . أو الصرف أو التعبير أو اإلمالءمن خطأ في التركيبأكثر هذه النصوص لم تخل  -2

 :أخذ بعين االعتبارلذا ال بد أن ن 
مية المقروءة  ضرورة التفاعل مع لغة المجتمع من خالل البيئات االجتماعية ووسائلها اإلعال           -1

للرجوع بالكلمـات والتراكيـب     ؛  إجراء دراسات ميدانية تطبيقية     مع   والمسموعة والمرئية 
لنرجع بهـا إلـى   ؛ وعلى ضوئها نسمو بلغتنا ونرتقي بها   ؛  لى جذورها الفصيحة    العامية إ 

 .أصولها الصحيحة

 .يرجع إليها الناس والكتاب لالستفتاء إنشاء مراكز ومنتديات لعالج األخطاء اللغوية، -2
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أن يحرص العروسان على أن تكون بطاقة الدعوة صحيحة خالية مـن األخطـاء              من  البد   -3
 ا على اختيار نـوع    محرصهلسنن واألعراف واألذواق الجميلة مع      ق ا كحرصهما على تطبي  

 .البطاقة ولونها  وخطها وأناقتها

 .تتم طباعة البطاقة في إحدى المطابع التي لها اهتمام باللغة العربية -4

وال بأس باالستعانة بـذوي  ، مراجعة البطاقة قبل طباعتها الطبعة النهائية من قبل العروسين     -5
 .االختصاص
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 .2/163بغية الوعاة  -1
 .2/112 الكتاب -2
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 ."جهاالناس على المرأة زو
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